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No 1° Encontro de F1, realizado em 1996, ficou evidenciada a vontade dos produtores de
leite em manter seus rebanhos mestiços intermediários entre o zebu e o europeu puro,
em total coincidência com os resultados das pesquisas brasileiras e estrangeiras que
apontam para a existência de heterose de grande magnitude nas características de
importância econômica, resultando em grandes vantagens no lucro gerado pelas fêmeas
F1. Foi notada, também, a existência de mercado emergente de fêmeas F1, inclusive com
produtores e firmas se especializando na sua produção para venda aos produtores de
leite. Levantamentos e depoimentos de produtores atestaram esses fatos, documentados
nos Anais daquele Encontro, publicados no n° 18 destes Cadernos Técnicos.
Dois anos depois, chegamos neste 2° Encontro sob a tônica da queda nos preços do leite
recebidos pelo produtor. A preocupação dominante num evento desta natureza só poderia
ser, então, a de como fazer para baixar o custo de produção e, neste sentido, o programa
do evento foi direcionado para tratar não somente dos aspectos específicos do
cruzamento, mas também de outros aspectos de alimentação, manejo e sanidade do
rebanho F1
Ao final do Encontro também participaram de uma mesa redonda representantes da
Epamig, da Emater-MG e do Instituto de Zootecnia de São Paulo, comunicando o
engajamento dessas instituições na pesquisa e divulgação de sistemas de produção de
leite baseados no cruzamento F1.
O Encontro contou com cerca de 300 participantes, de vários Estados, com alta assistência
de produtores que permaneceram até hora avançada num dia de trabalho carregado.
Talvez a melhor indicação do entusiasmo pelo assunto tenham sido as sugestões
formuladas na platéia de que o Encontro passe a ter freqüência anual. Nós, da Escola de
Veterinária da UFMG, sentimo-nos muito gratificados pelo apoio porque comprova que o
interesse dos produtores está na busca de alternativas realistas, econômicas e que
permitam a sobrevivência da produção de leite numa base de rentabilidade aceitável.
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